
Нови решения за Януари

Tax & Financial Standards

Очаквайте:
Дело C387/16

 Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО —
Член 183 — Приспадане на данъка, платен по получени доставки — Възстановяване на
надвзетия данък — Изплащане на лихви при възстановяване на надвзетия данък след

срока — Възможност за намаляване на дължимите лихви поради независещи от
данъчнозадълженото лице причини — Данъчен неутралитет — Принцип на равностойност

и ефективност — Правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания

Дело C396/16

Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Член 184 — Корекция на
подлежащия на приспадане ДДС по получени доставки — Член 185, параграф 1 —

Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане — Член 185,
параграф 2 — Сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено

частично плащане — Одобрен окончателно предпазен конкордат — Член 90 и член 185,
параграф 2, втора алинея — Данъчен неутралитет — Събиране на целия ДДС, дължим на
национална територия — Задължение за съгласуваност при прилагането на режимите за

корекция на облагането и приспадането в случай на неизвършване на плащане

Съединени дела C398/16 и C399/16



Преюдициално запитване — Корпоративен данък — Свобода на установяване —
Приспадане от местно дружество майка на лихви по заем за придобиване на дялове от

чуждестранно дъщерно дружество — Приспадане от местно дружество майка на загуба на
стойността на дяловото му участие в дъщерно дружество в резултат на курсовите

разлики — Консолидирана група

Нови решения
дело C616/16 от 24 януари 2018 година

Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и
своевременно транспониране на Директива. Координиране на

законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно
лекарските дейности. Подходящо възнаграждение - прилагане на

Директива 82/76/ЕИО към обученията, започнали преди определения на
държавите членки срок за транспонирането ѝ и завършили след тази

дата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Задължение  на  държавите  членки  да  поправят  вредите,  които  са  причинили  на
частноправните  субекти  поради  липсата  на  транспониране  на  директивата,
доколкото са изпълнени три условия. Възникване на задължението за плащане на
подходящо възнаграждение за лекарите специализанти. Обучения за лекари, които
вече се провеждат и продължават и след крайния срок, определен за приемане от
държавите членки на всички мерки, необходими за съобразяване с директивата.
Решение  относно  плащането  на  подходящо  възнаграждение  по  смисъла  на
приложението  към  изменената  Директива  75/363 —  като  главно  искане —  и  при
условията  на  евентуалност,  обезщетение  за  вредите,  претърпени  от  тях  поради
липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива 82/76.

дело C676/16 от 17 януари 2018 година

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Предмет на дейност
на предприятие, състоящ се в продажба на търговки дружества, които са
вписани в търговския регистър и са учредени единствено с цел да бъдат
продадени. Продажба, осъществявана чрез прехвърляне на участието на

предприятието в предварително учреденото дружество



Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Mеждународен орган, действащ в борбата срещу изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм. Юридическо лице, чийто предмет на дейност е 
продажба на „ready-made“ дружества, или с други думи, на дружества, които вече са 
вписани в търговския регистър. Проверка на изпълнението на задълженията 
предвидени в борбата с изпирането на пари.  Проверка на самоличността на клиента 
и на всеки действителен бенефициер по сделка.

дело C463/16 от 18 януари 2018 година
Данък върху добавената стойност - Намалена ставка на ДДС - Единна
доставка, състояща се от два отделни елемента - Услуга в областта на

културата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Доставка на стоки и услуги, за които може да се прилага намалена ставка на ДДС. 
Доставка на услуги, която за целите на начисляването на ДДС съставлява една 
единна доставка и се състои от два или няколко конкретни и специфични елемента, 
за които биха се прилагали различни ставки на ДДС. Ставка на ДДС, приложима 
към тази единна доставка, определена в зависимост от основния елемент.

Спор между Stadion Amsterdam и държавния секретар по финансите във 
връзка с решението, с което последният отказва на жалбоподателя в главното 
производство да прилага намалена ставка на данъка върху добавената стойност 
(ДДС) за предлаганите от него дейности на туристически посещения. 



Решения от месец Декември

дело C529/16 от 20 декември 2017 година

Обща митническа тарифа. Митнически кодекс. Определяне на
митническата стойност - Трансгранични операции между свързани

дружества. Предварително споразумение за ценообразуване. Уговорена
трансферна цена, която се състои от първоначално фактурирана и

декларирана сума и от извършена след периода на фактуриране
фиксирана корекция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Митническата  стойност  на  внасяни  стоки.  Митническа  стойност  -  уговорена
договорна стойност, която се състои, в едната си част, от първоначално фактурирана
и декларирана сума, а в другата си част, от фиксирана корекция, извършена след
периода на фактуриране. Предварително споразумение за ценообразуване, сключено
с данъчните органи. „Mетод на разпределяне на остатъчна печалба“ (Residual Profit
Split Method), който е в съответствие с Насоките на ОИСР.
Решение в рамките на спор между Hamamatsu и Главна митническа служба след 
отказ на последната да възстанови част от декларирани и платени мита.

дело C276/16 от 20 декември 2017 година

Митнически кодекс на Общността. Право на изслушване. Липса на
предварително изслушване на адресата преди приемането на ревизионен

акт за изменение на данъчно задължение. Право на адресата да
издейства спиране на изпълнението на акта за изменение на данъчното

задължение. Липса на автоматично спиране на изпълнението в случай на
подаване на жалба по административен ред. Понятие „Принцип на

зачитане на правото на защита“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Събиране на митни сборове. Обжалвани решения на митническите органи, свързани
с  прилагането  на  митническото  законодателство.  Ограничение  на  правото  на
изслушване на адресатите на ревизионни актове,  въпреки че те могат да изложат
становището си на по-късен етап,  при евентуално обжалване по административен
ред.  Право  на  защита  на  адресата  на  ревизионен  акт  за  изменение  на  данъчно



задължение,  приет  от  митническите  органи  без  предварително  изслушване  на
заинтересованото лице. Понятие „Принцип на зачитане на правото на защита“.
Решение  относно  издаден  ревизионен  акт  за  установяване  на  допълнителни
задължения  за  данък  върху  добавената  стойност  при  внос  поради  неспазване  на
задължението за физическо депозиране на стоки в данъчен склад.

дело C434/15 от 20 декември 2017 година

Услуги в областта на транспорта - Услуги на информационното общество
- Посредническа услуга, позволяваща чрез приложение за смартфон
свързването срещу заплащане на непрофесионални шофьори, които
използват собствените си превозни средства, с лица, които желаят да
ползват градски превоз - Понятие „услуга в областта на транспорта“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща услуга, чийто главен компонент е транспортна услуга. Превоз на пътници.
Правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално 

на електронната търговия на вътрешния пазар. Използване на информационно-
технологични инструменти и приложение за смартфони. Дейност по посредничество 
между собственика на превозно средство и лицето, нуждаещо се от превоз в рамките 
на определен град, при която се управляват информационни технологии — 
интерфейс и софтуерно приложение.

Спор между професионална организация на таксиметровите шофьори и 
дружество, свързано с Uber Technologies Inc., във връзка с предоставянето от това 
дружество, без административни лицензи и разрешения, чрез приложение за 
смартфон на платена посредническа услуга, позволяваща да се осъществи връзка 
между непрофесионални шофьори, които използват собствените си превозни 
средства, и лица, които желаят да ползват градски превоз.

дело C102/16 от 20 декември 2017 година

Социални условия за работниците и служителите - Разпоредби от
социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт -

Правила относно времето за управление, почивките в работно и
извънработно време на водачите - Принцип на законоустановеността в

наказателното право. Понятия „почивка“, „дневна почивка“ и
„седмична почивка“



Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Автомобилен транспорт. Правила относно времето за управление, почивките в 

работно и извънработно време по отношение на водачите, извършващи автомобилен 
превоз.

Обстоятелства, при които почивката може да се ползва в превозното средство. 
Глоба на водач на камион, който ползва нормалната седмична почивка в превозното 
средство.

Принцип на законоустановеност на престъплението и наказанието, закрепен в 
Хартата на основните права на Европейския съюз.

Понятия „почивка“,  „дневна почивка“ и „седмична почивка“.
Спор относно отмяната на указ относно плащането и депозирането на парична 

сума при установяването на нарушения при автомобилния превоз на пътници и 
стоки, който предвижда по-специално санкция, която трябва да се плати от водачите 
на камиони, които ползват задължителната си седмична почивка в превозното 
средство, а не на друго място.

дело C42/17 от 5 декември 2017 година
Наказателно производство за престъпления в областта на данъка върху

добавената стойност. Засягане на финансовите интереси на Европейския
съюз. Национално законодателство, предвиждащо абсолютни давностни

срокове, които могат да доведат до ненаказване за извършени
престъпления. Задължение да се остави без приложение всяка

разпоредба от вътрешното право, която може да засегне задълженията на
държавите членки, възложени от правото на Съюза.  Принцип за

законоустановеност на престъплението и наказанието

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Наказателно производство за престъпления по ДДС - вътрешни разпоредби в 
областта на давността. Задължение за националния съд да остави без приложение 
това законодателство, когато то възпрепятства налагането на ефективни и 
възпиращи санкции „в значителен брой случаи на тежки измами“, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, или предвижда по-дълги давностни срокове за 
измами, засягащи финансовите интереси на съответната държава членка, от 
предвидените за измами, засягащи финансовите интереси на Съюза.  Съвместимост с
принципа на законоустановеност на престъпленията и наказанията — Обхват и 
място на този принцип в правния ред на съответната държава членка — Включване 
на правилата за давността в приложното поле на посочения принцип

дело C598/15 от 7 декември 2017 година
Неравноправни клаузи в потребителските договори - Извънсъдебно



производство за принудително изпълнение върху ипотекиран имот -
Вещни права произтичащи от придобиването на жилище на публична

продан

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Неравноправен характер на клаузи, съдържащи се в договор за ипотечен кредит, след
прехвърлянето на собствеността върху имота, който е бил ипотекиран.

Опростено съдебно производство за признаване на вещните права на лицето, 
на което е възложен имотът. Правомощия на националния съд да разгледа служебно 
неравноправния характер на клауза на договор за ипотечен кредит в рамките на 
опростено производство за признаване на вписани в Регистъра на собствеността 
права.

Спор относно производство за признаване на вещните права, произтичащи от 
придобиването на жилище на публична продан.

дело C243/16 от 14 декември 2017 година
Дружествено право - Събиране на вземания по трудов договор - Право
пред един и същи съд да се предяви иск срещу дружеството и неговия

управител в качеството му на солидарен съдлъжник за задълженията на
дружеството

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата 

за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат 
равностойни.

Солидарна отговорност на управителите.
Задължение за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството.
Пряк иск срещу предприятието за установяване на вземане по трудово 

правоотношение и кумулативен иск срещу физическо лице, а именно управителя на 
дружеството, в качеството му на солидарно отговорно лице за задълженията на това 
дружество.

Спор относно събирането на вземания за неизплатени трудови възнаграждения и 
за обезщетения.

дело C305/16 от 14 декември 2017 година
Данъчна основа, право на приспадане на данък върху добавената



стойност. Специални мерки за дерогация. Схема за търговия, при която
доставката на стоки се извършва посредством лица, които не са

данъчнозадължени - Включване на понесените от тези лица разходи.
Облагане на пазарната стойност на стоката, определена на последния

етап от предлагането на пазара
Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Дерогиране. Данъчна основа на дънъчнозадължено за целите на ДДС лице за 
продуктите, които доставя на данъчно незадължени за ДДС дистрибутори, като 
използва стойността на тези продукти при тяхната продажба на дребно на пазара. 
Продажби чрез посредници, които не са данъчнозадължени лица за целите на ДДС. 
Отчитане на хипотетичния данък по получените доставки. Дадено разрешение за да 
се избегне необлагането с данък на етапа на крайното потребление.
Решение в рамките на спор по повод факта, че някои разходи, направени от данъчно 
нерегистрирани дистрибутори, не се отчитат при определянето на данъчната основа 
на данъка върху добавената стойност.

дело C462/16 от 20 декември 2017 година
Данък върху добавената стойност - Данъчна основа - Намаляване на

цената при условия, определени от държавите членки - Понятие
„насрещна престация“ и „принцип на равно третиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Намаляване на данъчната основа. Законово задължение за производителя да 
предоставя отстъпка, обвързана с продажната цена. Ценови отстъпки, предоставяни 
на частните здравноосигурителни каси. Данъчна администрация на държава членка,
която третира отстъпката като намаление на цената за доставките, свързани с 
(публичните) здравноосигурителни каси, но не и с частните здравноосигурителни 
фондове. Доставка на лекарствени продукти от производителя на търговци на дребно
чрез търговци на едро.

Спор относно определянето на размера на данъка върху добавената стойност.


